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 نوشتن دربارۀ رشد شخصی

 .شودنوشتن دربارۀ رشد فردی، به رشد جمعی منجر می

د دارید بگویید، بگذارییهایی که برای رشد خودتان برماز گام

 .های پیشنهادی شما را بیازماییمما هم روش
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 سخت و سازنده

 :وگوهای درونی من در هنگام نوشتن متنی برای انتشاراز گفت

اگر قرار بود به اندازۀ انگشت در بینی گرداندن آسان باشد، »
پذیری، و همین رشد دادند. تو مشقت کار را میانجامش می همه

 «.کندتو را تسریع می
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 کنیم؟توجهی میچرا به چرا بی

ه گویم خب کای منتشر کنم با خودم میخواهم پست تازهمیتا »
 «چی؟

نظم ام به طور منویسم، اما تداوم ندارم. هزار بار تصمیم گرفتهمی»

 «.ام به تصمیمم پایبند باشمپست بگذارم اما باز هم نتوانسته

دانم باید دربارۀ چه چیزی بنویسم. هر بار وسوسه هنوز نمی»

 «.ودم را تغییر بدهمشوم موضوع تخصصی خمی

تولید  مند بهاین چند جمله را بارها از زبان افراد علاقه

 .امشنیده محتوا

 .دانممن مشکل اصلی را در توجه ناکافی به چرایی کار می

روشنی کنیم که چرایی کار و اهمیت موضوع را بهما خیال می
دانیم، اما کافی است دست به قلم شویم تا ببینیم که بعد نوشتن می

ز و تأمل کافی اکه غالباً بدون درک -چند تا دلیل نصفه و نیمه 

 .چیزی برای گفتن نداریم -ایمجای دیگری برداشته

توانی برای انجام هر کار مهمی دلایل محکمی بیاوری، اگر نمی

 .دهیانع وامیرسیدن به اولین مو ضحمطمئن باش که به م
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 :خوانیممی نمای موفقیتقطب در کتاب 

اگر یک دلیل برای هدف خود داشته باشید. انگیزۀ کمی »
خواهید داشت. اما اگر چهل یا پنجاه دلیل داشته باشید. حتماً 

 «.کس جلوی شما را نخواهد گرفتکنید و هیچشروع به کار می

ی پرمعنا «چراها»یا « چرا»برای انجام مدام و مجدانۀ کارها به 

 .نیازمندیم

و تولید محتوا برایتان کاری بامعنا و هدفمند  نویسیوبلاگ اگر
 آورید بلکه به منبع الهام دیگران نیز تبدیلتنها دوام میباشد، نه

 .شویدمی

 کسی که چرایی زندگی را یافته است، با :زمانی گفته بود نیچه

 .ای خواهد ساختهر چگونه
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 هنوز یک در به روی ما باز است

ام بامداد ای به ننویسنده هاشیشه از پشت شخصیت اصلی نمایشنامۀ

 کنج اتاق کارش-که البته روشن نشده است-به دلایلی  است که
ه اش فقط یک بار بفته است. او طی سی سال از زندگیعزلت گر

 .رودبیرون می

وگویش دربارۀ این نمایشنامه، در جایی از گفت اکبر رادی

 :گویددربارۀ شخصیت بامداد می

 .هنوز یک در به روی او باز است

 .نوشتن

 .نویسداو می

 .کندو به این وسیله دستی است که شاید به سویی دراز می

… 

 .این یک بهانه برای زنده بودن است
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 :نوشتپی

کنیم، این غرولندها روی ین روزها حتی اگر نق و ناله میکاش ا
کاغذ باشد. غر زدن رو کاغذ ممکن است نگارش شما را تقویت 
کند، اما نالیدن برای دیگران فقط سبب رنجش دیگران و 

 .شودپژمردگی خودتان می
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 نردبانهای یک پله

 :زمانی نوشته بود فریدون رهنما

 «چینی یا شادی آن؟از غم دنیا بیشتر میوه می»

 .خواهدمیوه چیدن از درخت شادی نردبان می

 :های این نردباناز پله

 عشق

 کتاب

 نوشتن

 اینترنت

 .و امید به آینده
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 ل کیفیت را نخوریدگو

 «.آدم یه کاری رو کم انجام بده، ولی خوب انجام بده»

ظاهر این جمله فریبنده است، و صد البته که در کارها و 

 .های مختلفی هم این حرف درست استوضعیت

طلبیِ ، ترس و کمالل کاریاهما عملی،اما بسیاری از ما بی

 .کنیمگونۀ خودمان را به بهانۀ توجه به کیفیت توجیه میبیمار

اولویت دادن به کیفیت فرمولی نیست که همیشه بتوان طبق آن 

 .عمل کرد

تر گویم بههنوز هم گاهی اوقات هنگام آزادنویسی به خودم می
تر سراغ قلم و های بیهوده کمدرازینیست به جای این روده

 تر بنویسم؟غذ بیایم اما بهتر و باکیفیتکا

م کنو درست در همین لحظه که به این وسوسۀ دلفریب فکر می
ام. و افتم که به بهانۀ کیفیت از کمیت دورافتادههایی مییاد وقت

ستم ام دخور بودهتر با قلم و دوات دمنتیجه این بوده که چون کم

 .رخشک شده و هراسم از صفحۀ سفید هزاربراب

https://shahin.blog/106/
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خواهد کار کیفیت همیشه جذاب است. چه کسی دلش می
 کیفیت انجام بدهد؟بی

اما مسئله این است که در بسیاری از کارها، از جمله در 

 .آموزی کمیت بر کیفیت مقدم استمهارت

توانی ملودی آیی، نمیتو از روز اولی که سراغ یک ساز می

 .بسازی

توانی رمان ی نمیبرتو از روز اولی که دست به نوشتن می

 .بنویسی

ی هاتوانی ابرمقالهآیی نمیتو از روز اولی که سراغ محتوا می

 .درجه یک بنویسی

توانی در کنی نمینام میتو از روز اولی که در باشگاه ثبت

 .مسابقات جهانی شرکت کنی

 توانیروی، نمیتو از روز اولی که به آموزشگاه رانندگی می

 .یراژ بدهیبیفتی توی اتوبان و و

 .اول کمیت، بعد کیفیت :کوتاه سخن
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 مسئولیت در برابر کاغذهای سفید

شت ها پیک بار که مستاصل و پریشان از انبوه کارها و گرفتاری
ه به یک دستمیز کارم نشسته بودم، ناخودآگاه چشمم خیره شد 

ای رنگ که گوشۀ میز بود. یکی از کاغذها را کاغذ قهوه

 :برداشتم و نوشتم

من با این همه کاغذ اجازه ندارم بهانه بیاورم. باید روی این 

 .ام تغییر کندکاغذها چیزی بنویسم تا زندگی

فروشی و مغازۀ بعد از آن هر بار که گذرم به دکۀ روزنامه

 .خرمیک بسته کاغذ هم میافتد، التحریر میلوازم

ای در برابر های تازهتلاش برای سیاه کردن این کاغذها، افق

 .من گشوده است

  

 :پیشنهاد

ها و کمدهای خانه ببینید ته سررسیدها و بروید سراغ قفسه
دفترهایی از رده خارجتان چقدر کافی سفید بافی مانده. هر چی 

https://shahin.blog/122/


های شاهین کالنتریونویسمجلۀ عشق نوشتن | نوشت  
 

آن است که کاغذ خالی هست جمع و جور کنید. حالا وقت 

 .زودتر برای سیاه کردن این کاغذها دست به کار شوید

 :نوشتپی

بینم که تا بیست آینده هم به ام میاین روزها که در قرنطینه
م. ولی کناندازۀ کافی کاغذ دارم! البته من بیشتر اوقات تایپ می

 .نوشتن روی کاغد کیف خودش را دارد
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 شجاعت خلاقیت

 :گویدمی خورخه لوییس بورخس

 «.هیچ فضیلتی بالاتر از شجاعت نیست»

 :تهای دیگری نیاز اسگاهی برای فهم بهتر یک نقل قول به نقل

 :نویسدمی« شجاعت خلاقیت»در کتاب  رولو می

ر های شخصی نظیشجاعت، فضیلت یا ارزشی در میان سایر ارزش»
ق یا وفاداری نیست، بلکه بنیاد و اساسی است که زیربنای همه عش

ها واقعیت های شخصی دیگر است و به آنها و ارزشفضیلت
بخشد. بدون شجاعت عشق ما به شکل وابستگی محض رنگ می

 «.شودبازد. بدون سجاعت، وفاداری ما به سازشگری بدل میمی

سازد. ممکن میهای روانی انسان را شجاعت تحقق همۀ فضیلت»
های دیگر آدمی صرفاً به رونوشتی از فضایل بدون شجاعت، ارزش

 «.شودتبدیل می

شجاعت انواع مختلفی دارد. به تعبیر می شجاعت جسمانی 
ترین نوع شجاعت است. شجاعت اخلاقی و ترین و بدیهیساده

https://shahin.blog/130/
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تر شجاعت خلاقیت از انواع دیگر شجاعت اجتماعی و از همه مهم

 .است

مثل نوشتن یک مطلب تازه و انتشار آن به شجاعت بسیار بیشتر الفی
ای که های همسایهو والاتری نیاز دارد، تا خرد کردن دندان

 !آرامش شما را در قرنطینه بهم زده است
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 برای نوشتن متن خوب

برای گرفتن عکس خوب، باید بدانی که : »گفته بود انسل آدامز

 «.کجا بایستی

 :گویمو من به وام از حرف او می

 !برای نوشتن متن خوب، باید بدانی کجا بنشینی
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 شرط تولید محتوا

 -پیش از نوشتن هر متن-بهترین سؤالی که یک محتوانویس

 :تواند از خودش بپرسدمی

 کنم؟با این نوشته به چه کسی خدمت می
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 پیرایگیسادگی و بی

 :شوپنهاور

ترین افکار را به زبانی تر از این نیست که مهمهیچ کاری مشکل»

 «.قابل فهم برای همه بیان کرد

 :یتولستو

 «.توان بد نوشتاگر زبان واضح و روان باشد، نمی»

 :آکسل اندرسن

د خواهند دیگران متوجه نشوننویسند، میکسانی که پیچیده می»

 «.که حرفی برای گفتن ندارند

 :رضا بابایی

یعنی  سادگی ترین متن است، وزیباترین متن، ساده»

 «.مایگیبی پیرایگی، نهبی

  

ی گوینظر رسیدن، به دام پیچیده تر بهای کاش برای عمیق

 .نیفتیم

https://shahin.blog/171/
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 شاگرد زندگی

به احساساتت اجازه بده افکارت را »گوید: می دونالد ام. موری

 «.ور کنندشعله

 .هایت به جهان اطراف حساس باشنسبت به واکنش

ای حس خاصی در تو ایجاد شد هوقتی دربارۀ موضوع یا مسئل

 .گمان نکن همه همین حس را دارند

 .احساسات خودت را متمایز از دیگران بدان

 .شوداین به عنوان یک فرد خلاق به نفع تو تمام می

اگر واکنش خودت را خاص بپنداری، احتمال اینکه بتوانی 

 .یابدای خلق کنی افزایش میدیدگاه تازه

 .از زندگی یاد بگیر هایت را باز کن وچشم

نی، زکنی حرف کسی ابلهانه است و پوزخند میوقتی گمان می
ی، شوکرانگی آن میکنی و غرق بیوقتی به آسمان نگاه می

انی بینی و عصبوقتی پست جفنگی را توی اینستاگرام می

https://shahin.blog/186/
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شوی؛ از کنار احساسات نگذر. از خودت سوال کن، چرا می
همه برایم ؟ چرا آسمان اینحس کردم فلان حرف ابلهانه است

 جذاب است؟ چرا به خاطر آن پست مسخره عصبانی شدم؟

و برهان احساساتی که داشتی کشف کن. استدلال کن، خیالبافی 
درازی کن. اما نگو این حسی است که همه دارند. نه. کن، روده

 .بچسب به احساس خودت و از توی آن چیزی بیرون بکش

قاله از دل عادت هشیاری بیرون شعر، داستان، یادداشت و م

 .آیدمی

 .های خودت به جهان پیرامون را یک موهبت بدانواکنش

ای که قبلاً هیچ کس ای و دیدهفکر کن چیزی را حس کرده

 .دیگری به این شکل و صورت ندیده

 .برای هر واکنش مثبت و منفی خودت به جهان ارزش قائل باش

اصیل  یتولید محتوا ن وبه این نکته توجه کن تا ببینی نوشت

 .شودتر میبخشتر و در عین حال لذتچقدر سهل
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 معیار مناسبی برای جدی گرفتن یک نوشته

ید سع نوشتۀ« معیار نقد، معماری نقد»این چند سطر را از کتاب 

بسیار نکتۀ  ای دربارۀ نوشتن نقد فیلم کهکنم؛ توصیهنقل می عقیقی

هستیم  تولید محتوا را به همۀ ما که در مسیر یادگیری و مهمی

 :کندگوشزد می

هیچ منتقد انگلوساکسنی را سراغ نداریم که از طریق گنجاندن 
هار واژۀ فارسی در نقدهایش به موفقیت رسیده باشد و نقد چ-سه

 .خوبی نوشته باشد

بنابراین به جای ژست گرفتن و استفادۀ نابجا از کلمات 
های فارسی دقیقی هم برایشان وجود دارد، غیرفارسی که معادل

 .تر کنیدتان را غنیسعی کنید فرهنگ واژگان فارسی

ا ببینید، به کاربرد زبان خواهید انحطاط یک فرهنگ راگر می

 .در آن فرهنگ نگاه کنید

نخستین نشانۀ انحطاط و فرهنگ نقد فیلم در ایران، زبان یأجوج 

 .های سینمایی استسر و ته بسیاری از نوشتهو نثر مغلق و بی

 .دهندۀ اهمیت فرم آن استزبان یک نوشته، نشان

https://shahin.blog/204/
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دی جبنابراین جدی گرفتن زبان فارسی، معیار مناسبی برای 

 .گرفتن یک نوشته است
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 این است راز نوشتن

 آید. از دلِ این است راز نوشتن: نوشتن، از دلِ رنج بیرون می»

 «.شودپاره میایام تیره و غبارآلود. آن هنگام که دل پاره

 ادنا اوبراین-

آید که این روزها طلایی گیر هر کسی نمی هایاز این فرصت
نصیب اغلب ما شده! )مطلوب است تعیین مشخصات فرصت 

 طلایی!(

که قدری وقتِ بیشتر هست و بحرانی بزرگ در جریان، همین
ودوات کند تا در حاشیه بایستیم یا بنشینیم و بساط قلمکفایت می

 .را پهن کنیم

ود، نیاز ما به دنیای شتر میبه هر میزان که زندگی آشوبناک

 .یابدسامانِ ادبیات داستانی افزایش میبه

بینی دور و برت هیچ چیزی چرخانی و میسادۀ سخن: چون سر می
 خوانیاندازی و میسر جای خودش نیست، ناچار سرت را پایین می

نویسی؛ تا با استعانت از نظم و انسجام جهانِ داستان، قدری از و می

 .ختی دنیای پیرامونت بکاهیگسیابهام و ازهم

https://shahin.blog/218/
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 از زندگی به اثر

 ، بعد ازصادق هدایت در یادداشت کوتاهی دربارۀ فریدون رهنما

 :نویسدستودن صداقت و انسانیت هدایت می

شه ام. و همیجویم و جستهو همیشه این همان است که من می»

 «.تر از هنر ارجمند استام زیستن ارجمند، سختگفته

 :نیز زمانی گفته بود چخوف

ات کار خواهی روی هنرت کار کنی، روی زندگیاگر می

 .کن
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 مخاطبان و معاشران

برایمان مهم است چرا باید دربارۀ چیزهایی که دوست داریم و 
 محتوا تولید کنیم؟

برای اینکه با مخاطبانی در ارتباط باشیم که میل داریم جزو 

 .معاشران ما باشند

، مانهای بلند مدتها و اولویتممکن است بدون توجه به دغدغه
صرفاً به خاطر جلب توجه و جذب سریع مخاطب، به سراغ مُد 
روز یا موضوعات زرد و ملتهب برویم. مشکلی ندارد، اما نباید 

، رابطۀ دهش« صید»توقع نداشته باشیم با مخاطبی که به این شیوه 

 .بگیردچندان مطبوع و بلندمدتی شکل 

ی صیاد و شکارچ، باید از نقش تولید محتوا در یک برنامۀ اصیل

 .ای انسانی شدفاصله گرفت، و با مخاطب وارد رابطه
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 ترانتخاب سخت

 .برای اغلب افراد نوشتن دشوار است

های صوتیِ بدون طرح و نقشه را ترجیح و فایل پس ضبط پادکست

 .دهندمی

 .تر استهای ثابت در اینستاگرام سختپست برای بسیاری تولید

 .دهندهای موقت را ترجیح میپس انتشار استوری

 های ساختارمند و منسجم و انتشار آنبیشتر افراد از تولید کلیپ

 .رونددر یوتیوب و آپارات طفره می

 .دهندپس لایوبازی در اینستاگرام را ترجیح می

ت برای عموم کار در وب و صرف وقت و انرژی روی سای

 .آور استلمندان به کار اینترنتی ملاعلاقه

های اجتماعی را ای در شبکهپس راحتی کار و ارضای لحظه

 .دهندترجیح می

غالباً بهتر است در انجام کاری بکوشی که  تاما برای تمایز و موفقی

 .رویبیش ار سایر کارها از آن طفره می

https://shahin.blog/97/
https://shahin.blog/97/
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 شودنوشتن هرگز عادی نمی

 :دوستی نوشته بود

ترسم زیاد نوشتن برایم عادی شود نگرانم از زیاد نوشتن، می»
های دیگرم مثل فیلم دیدن، غذا خوردن و تمام مثل روزمرگی

 «.های دیگر زندگیعادی

 :برایش نوشتم

 .گزشود، هرنوشتن هرگز عادی نمی

 .تازگی در ذاتِ نوشتن است
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 مثل جادوگری

 :سوزان اورلین گفته بود

 نویسندگی مثل جادوگری است؛

ی برسازی و خوانندگان را به جاهایی میبا کلمات تصویر می
 که اگر به واسطۀ تو نبود

 .آوردندیهرگز سر از آن جاها در نم

 :و خانم اورلین یک چیز دیگر هم گفته بود

تر از هر چیزی تک تک کلمات و جملات را با دلِ خود مهم…

 .بنویسید
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 نقل قول

 :«نقل قول»دو نقل قول مهم دربارۀ 

 .ن کنمکنم تا خودم را بهتر بیااز دیگران نقل قول می

 میشل دو مونتنی-

 .نیمککنیم، از خودمان نقل قول میوقتی از دیگران نقل قول می

 خولیو کورتاسار-
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 دورنگری در تولید محتوا

 ایبرای دوستانم در دورۀ محتواگران حرفه

 :به این فکر کن

توانی ده تا)تو اصلاً بگو یکی( مقالۀ خوب و جامع به فضای اینکه ب
بند وب اضافه کنی، خیلی بهتر از انتشار هزارها پست کوتاه و نیم

 .های اجتماعی استدر شبکه

در  نویسیهای اجتماعی نیستم، من حتی مقالهنه، مخالف شبکه

 .دانموب را از انتشار بسیاری از انواع کتاب نیز موثرتر می

ای داریم که که در وب امکانات بسیار ویژه )+ (لاً نوشته بودمقب
های اجتماعی، با این سرعت و کیفیت فراهم در کتاب و شبکه

 .روزرسانی دائمی متن، و استفاده از لینکنیست؛ یعنی امکان به

  

ه دغدغۀ گروهی از افراد فرض کن تو دربارۀ موضوع خاصی ک

 :ای بنویسیجامعه است، بنشینی و مطلب کامل و کارشده

به این معنا که برای نگارش آن طرح و نقشه داشته باشی، و در 

 .ات تحقیقات کاملی انجام بدهیحد وسع و توانایی

https://shahin.blog/317/
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بعد هم در طول زمان، مطلب را به امان خدا رها نکنی. حداقل 
ش آن بکشی؛ در حد ویرایش و ماهی یکبار دستی به سروگو

 .ای برای بهبود متنحذف و اضافه

کوشی تا پاسخ مناسب و کاملی برای یک مسئله با این کار می
فراهم کنی، و گام کوچکی برای غنی کردن وب فارسی 

 .برداری

اگر کار خودت را خوب انجام داده باشی، بعد از مدتی 
طلبت را در کند و مموتورهای جستجو هم تو را همراهی می

 .دهدمعرض دید و بازدید افراد بیشتری قرار می

بینی مقالۀ تو شده بهترین پاسخ وب در جواب یکی هو میو یک

 .های اساسی حاجتمندان پاسخ مناسب آن سوالاز دغدغه

های وایرال در بلند مدت، احتمالا چنین مقالاتی از تمام پست
ر تر و ماندگارتهای پرتیراژ مؤثراینستاگرامی و حتی کتاب

تر من در روندی صعودی، در خواهد بود. )برخی مقالات قدیمی
ماه هزاران خوانندۀ تازه دارد. این اتفاقی است که برای 

 افتد.(های الکترونیکی نمیهای اینستاگرامی و حتی کتابپست
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هایم به خاطر همین است که من حالا، در این مرحله از فعالیت
ویسی در وب، یکی از بهترین گزینۀ ممکن نکنم مقالهگمان می

 .هاستبرای ارائه افکار و ایده

ل دهد؛ و گوگچون وب به ما فرصت بازبینی و بازنویسی می

 .گذارد نوشتۀ ما دفن شودنمی
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 خوف باشیدخوبی چ توانید بهچرا نمی

 :گویدآخیل شارما، نویسندۀ هندیِ ساکن امریکا می

 :گفتمتر که بودم میجوان

 «.به خودت و بینشِ خودت اطمینان داشته باش»

اند قدر نویسندگان ضعیف را که به خودشان مطمئن بودهاما آن

 .کنم باید متواضع باشیدام که اکنون توصیه میدیده

ه خوبی توانید ببیندیشید که چرا نمیچخوف را بخوانید و با خود 

 .او باشید

 .این کار را با نویسندگانِ زیادی انجام دهید

 .گاه به تصویرِ مناسبی از خودتان دست خواهید یافتآن

 .زیاد بنویسید

 .شودنظیر نمیآدم تقریباً هرگز با اولین نوشته بی

 .نظیر بشودالبته اگر آدم واقعاً بتواند بی

 ۱۳۸۰مجلۀ گلستانه، بهمن  ۳۶ارۀ نقل از شم

https://shahin.blog/325/
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 ماندن به پای نوشتن

 .دانجامگاهی نوشتن یادداشتی کوتاه روزها و روزها به طول می

نویس دیگر هرگز در نهایت هم ممکن است در کنار صدها پیش

 .فرصت انتشار پیدا نکند

 .آموزیمدر جریان چنین تکاپویی چیزهای بسیاری می اما

که  فرساستشکل دادن به یک استدلال ساده نیز، گاه چنان طاقت

 .کند هر کار دیگری را به نوشتن ترجیح بدهیات میوسوسه

 .مانیکنی و به پای نوشتن میاما تو پافشاری می

که از طریق -دانی که بدون وضوح در اندیشیدن چون می

کری های فتوانی به موفقیتنمی- نمایدتر میتن دستیابنوش

 .تر چشم بدوزیبزرگ
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 چالش

یک خروار دفتر سفارش داده بودم که بالاخره به دستم رسید. 

 .قرارم کرده بودوسوسۀ نوشتن در دفترهای تازه بی

ام جای خالی دارد اجازۀ نوشتن در دفتر اما گفتم تا دفتر قبلی

 .تازه را ندارم

نویسی برای پر کردن دفتر، چند نتیجه اینکه در جریان زورکی

 .تا ایدۀ خوب و تازه پیدا کردم

 ام بهاغلب برخی از کارهایی اجباری که به خودم تحمیل کرده

 .انددستاوردهای خوبی منجر شده

ر ویس مطرح امریکایی هر بان، نمایشنامهتونی کوشنر گویندمی

داد تا جوهر قدر ادامه میکرد آنکه شروع به نوشتن می

 .خودکارش تمام بشود
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 قدرت نثر

نویسم؛ گاهی روزانه چند بار. نوشتن جملات همیشه اهدافم را می

 .تاکیدی را هم دوست دارم

 :ام این استملات تاکیدی همیشگییکی از ج

 «.سبک تبدیل شومیک و صاحبخواهم به یک نثرنویس درجهمی»

 .ست؛ اما شیرین و دلپذیرراهِ صعب و درازی

 :تهنوش -امتر از شعرش خواندهکه نثرش را ییش-یداله رویایی 

 «.دهدقدرت اندیشه را قدرت نثر به ما می»
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 نوعی دعا خواندن

 :گفت بیژن جلالی

 نوشتن من

 .شاید نوعی دعا خواندن است
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 اهمیت زبانِ داستان

 :گفت بهمن فرسی

ام که دهقلم شنیبههای دستمزخرفات بسیاری از بسیاری نادان»

دانند ها نمیاند. آنسرگردان بوده« داستان»و « زبان»بین ترجیح 

 «.ورزاندکه زبان، نوردی است که خمیر و خمیرۀ کار را می
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 های کوتاههایی برای نوشتن یادداشتجرقه

۱ 

 .هستیم نوشتن دربارۀ کتابی که در حال مطالعه آن

۲ 

 .یک جمله از زوایای مختلفو تحلیل  جملات قصار نوشتن دربارۀ

۳ 

 .یدبیرون کش توان نکتۀ جالبی را از آننوشتن خاطراتی که می

۴ 

ترین چیزی که هر روز یاد نوشتن گزارش کوتاهی از مهم

 .گیریممی

۵ 

 های مختلف حوزۀهای لیستی دربارۀ بخشنوشتن دستورالعمل

 ) .+(مانتخصصی

۶ 
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 .نیمکنوشتن از اتفاقاتی که در جریان کارهای روزانه تجربه می

۷ 

 .ماننوشتن دربارۀ اخبار و رویدادهای حوزۀ موردعلاقه

۸ 

 ) .+(یزهانوشتن تعاریف تازه برای چ

۹ 

 .هاهای تازه دیگران و لینک دادن به آننوشنن دربارۀ نوشته

۱۰ 

 .مکنیی که دریافت میها و بازخوردهاینوشتن بر اساس کامنت

  

سی و نوی، توییتنویسیوبلاگ توانید برایها میاز این ایده

 .نویسی در اینستاگرام استفاده کنیدکپشن
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 کوشیدن نیازمند اطمینان از نتیجه نیست

 :گفت ویلیام اورانژ

 «.ازمند اطمینان از نتیجه نیستکوشیدن نی»

بخش پویندگان ازهمه الهامکنم این حرف بیشو من گمان می

 .است تولید محتوا و نوشتن راه

 :گفت اینستاگرام مدرسه نویسندگی یکی توی برنامه دیروز

دونم آینده داره یا نه؛ تا شروع ام. اما نمیمن عاشق نویسندگی»

 «.کنم

به نوشتن  امو مثل همیشه چیزی را گفتم که دلیل اصلی شیفتگی

 :است

 .پاداش اصلی در نفسِ نوشتن است
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 رومبا نوشتن طفره می

 رودیکی با وبگردی از کارهایش طفره می

 دیگری با ولگردی

 و بسیاری کسان با حرافی

 .یا با پرداختن به کارهای غیرمهم و فوری و غیرمهم و غیرفوری

 من اما

 با نوشتن

 ومراز کارهایم طفره می

 هاپس با این طفره رفتن

 .کنمتمرین نوشتن می

 

https://shahin.blog/398/
https://shahin.blog/398/
https://shahin.blog/398/


های شاهین کالنتریونویسمجلۀ عشق نوشتن | نوشت  
 

 سفر نویسندگی

 :گفت سو گرافتون

 نویسندگی هدف و غایت نیست،

 کندنویسندگی سفری است که روح انسان را دگرگون می

 .بخشدو به همه چیز معنا و مفهوم می
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 هاحرف زدن با نوشته

ام که من بسیار از آن آموخته نوشتن های تمرینیکی از شیوه

 :گویمبرایتان می

 .ام حرف زدن با نوشتناسم این کار ساده را گذاشته

های خوب نثر غیرداستانی برای این تمرین معمولاً سراغ نمونه

 .روممعاصر می

های خوب یک فایل ورد دارم که هر روز یکی از نوشته
با  پیست( و بعدن )کپیآورم توی آنویسندگان محبوبم را می

 .نویسمخواندن عمیق هر جمله، چند سطری در تحلیل آن می

معمولاً در هر نوشته به شیوۀ استفاده نویسنده از کلمات، نحوۀ 
تار ها و ساخوکیف بهره گرفتن نویسنده از آرایهسازی، کمجمله

 .کنماستدلالی متن توجه می

ای ش و تصحیح نوشتهاین فرایند مثل این است که در حال ویرای

 .از خودم هستم

های جالب اینکه بسیاری از اوقات حین انجام این تمرین به ایده

 .رسم که هیچ ربط مستقیمی به متن اصلی نداردای میتازه
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 تجربۀ یداله رویایی

 :نویسدمی دفترهای شسته یداله رویایی در

 ای از پیش تهیه کنم، کهتوانم برای نوشتن طرح و نقشهمن نمی

 .کنداندازد، فلج میاگر کنم، نوشتن را از طرح و نقش می

کند، والا فلج نویسش اگر طرح تو را منحرف کند خلق می

 .تجربۀ من این استکند. می
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 ای جهانتنها دوقلوهای افسانه

خوانیم تا گویند ما فعلاً چند سالی کتاب میگروهی می

را شروع کنیم. جمع دیگری نیز، نخوانده دست به  نوشتن بعداً

 .برند و انتظار خلق شاهکار دارندقلم می

 .من اما طرفدار هیچکدام نیستم

 در پاسخ به این سوال که بیشتر بخوانیم یا بیشتر بنویسیم؟

 :گویمهمیشه می

 .هم بیشتر بخوان

 .هم بیشتر بنویس

بهتر  اند.ایِ حقیقی جهانخوندان و نوشتن تنها دوقلوهای افسانه

 .ها را هرگز از هم جدا نکنیماست آن
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 سرنوشت جهان

 :الکساندر همون گفت

 ویسی که گویی سرنوشت جهان به نوشتۀ توای بنگونهباید به»

 «.بستگی دارد

 .شودتر میجدی برایمان نوشتن گمان من با چنین تصوری،به
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 رونویسی خلاق

ای را واقعاً دوست داشته باشی درنهایت وادارت اگر نوشته

 .کند تا از رویش بنویسیمی

باشم، خودم را در حال  که اراده کردهوبارها پیش آمده بیبارها

 .امرونویسی از صفحات کتابی دیده

ماند؛ واو از روی متن محدود نمیین اتفاق فقط به نوشتن واوبها
ه اصل ربط بکنی، گاه بیدر لحظاتی چیزهایی به متن اضافه می

 .متن
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 زندگی جای دیگری است

 .های زیستنست برای یافتن سایر شیوهنوشتن کاوشی
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 مدرک نویسندگی

 .نوشتن را نباید با تحصیلات رسمی آلود

 .تحصیل در دانشگاه یک چیز است، نویسندگی یک چیز دیگر

 شود، اما نویسنده همیشه در حالالتحصیل میدانشجو بالاخره فارغ

 .تحصیل است

 .متن ما مدرک ماست
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